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1. Cek email admin website ormawa. Catat Username dan Password, serta url untuk login website. 

Contoh : http://himaft.student.uny.ac.id/wp-login.php 

 

2. Silahkan login menggunakan url tersebut. Misal : http://himaft.student.uny.ac.id/wp-

login.php silahkan masukkan username dan password 

 

 

 

http://himaft.student.uny.ac.id/wp-login.php
http://himaft.student.uny.ac.id/wp-login.php
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3. Setelah login akan masuk di Dashboard 

 

Tampilan awal website masih Hello World 

 

4. Merubah User Password.  Atau kita bisa menambah user baru.  Users => Edit 
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5. Merubah Themes (tema tampilan). Appearance => piliha themes yang disukai => Activate 

 

6. Widget, merupakan fitur atau komponen-komponen yang bisa  sehingga membuat website 
menjadi lebih menarik dan powerful, misalnya kalender, recent posts, dan lain-lain. Letak 
widget biasanya pada sidebar. 
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7. Menu, pada umumnya terletak pada sisi atas postingan dan di bawah header. 
Pembentuk menu terdiri dari 3 unsur. Yaitu, 1. Pages (halaman statis yang sudah 
dibuat), 2. Link (kata/kalimat yang mengandung link), 3. Categories (kategori artikel 
yang sudah dibuat sebelumnya). 
 

 
 

Untuk membuat menu silahkan pilih dari ketiga unsur disamping, lalu klik Add to 
Menu kemudian Create Menu / Save Menu. Jika ingin membuat sub menu, maka 
menu yang akan kita jadikan sub menu di drag saja sehingga posisinya sedikit tidak 
lurus dengan menu diatasnya. 
 

8. Post, adalah menu untuk membuat artikel atau postingan. Post => Add New 

 

 
- Enter title here : Judul artikel 
- Add Media : Upload / insert image, audio, video atau file ke dalam artikel 
- Publish : Tombol untuk mempublish artikel 
- Categories : Kategori pengelompokan berita 
- Tags : untuk search optimation user (kata pencarian) 
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9. Categories, menu untuk membuat klasifikasi artikel yang akan dibuat. 
Memudahkan dalam pengelompokan artikel 

 
- Name : Nama categories 
- Slug : nama kategori untuk url firendly version (huruf kecil semua, tanpa spasi, 

bisa memakai tanda penghubung) 
 
10. Tags, Kumpulan kata untuk memudahkan dalam pencarian artikel 

 
 
11. Media, Untuk mengupload image, audio, video ke dalam web.  
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12. Pages, menu untuk mengatur halaman statis pada situs. Halaman ini berbeda dengan posting. 
Posting biasanya akan muncul secarra berurutan setiap anda melakukan penambahan, 
sedangkan Pages biasanya merupakan halaman tunggal yang dimunculkan dengan 
menggunakan menu-menu website. 

 
13. Comments, merupakan menu untuk managemen komentar yang masuk. Kita 

selaku admin bisa meng-approve, atau menolak komentar tersebut. Setiap waktu 
harus di cek agar menjaga komentar SPAM yang masuk. 

 
 

14. Plugins,  merupakan komponen tambahan yang berguna untuk menambah fitur 
website sehingga lebih powerful. Sebagian plugin juga menyertakan widget 
sehingga bisa terlihat pada front site. 

 
15. Setting – General, mengganti judul web, tag line, email admin, dan lainnya 
16. Setting – Writting, mengatur default category dan default post format 
17. Setting – Reading, mengatur tampilan forntpage ( artikel statik atau artikel terbaru) 

; Jumlah artikel yang tampil di halaman depan (blog pages show at most) ; dll. 


